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Úvodní slovo:
Šetříme životní prostředí
Ve vestibulu budovy obecního úřadu byl nově
instalován box k odkládání použitých tonerů a
tiskových kazet z tiskáren. Toner nebo kazetu je
nutné před odložením do boxu vložit do
jakéhokoli obalu, aby nedošlo k jeho poškození.
Společnost, která tyto tonery a kazety zdarma
odváží, poukáže peníze za sebrané tonery
vybranému ústavu pro mentálně postižené v
Plzeňském kraji. Další box ve vestibulu slouží k
odkládání malých elektrospotřebičů a baterií a je
již delší čas využíván.
Sběr nebezpečného a objemného odpadu
(elektrospotřebičů, koberců, matrací, starého
nábytku, obalů od barev a ředidel, pneumatik
apod.) organizuje obecní úřad dvakrát ročně, vždy
na jaře a na podzim. Není proto nutné, aby okolí
obce hyzdily vysloužilé sporáky, lednice a
vybouraná okna. Vše je možné nechat odvézt,
termín odvozu tohoto odpadu je vždy včas
oznámen a pro většinu občanů obce je odvážení
dvakrát ročně dostačující. Ti, kteří mají potřebu
vyvážet odpad na kraj lesa a do okolí obce, si
neuvědomují, že likvidace takto založené
„skládky“ představuje pro obec další finanční
zátěž. Peníze pak chybí na opravy cest, veřejného
osvětlení, pro školu, školku nebo pro organizace,
které pracují s dětmi a mládeží.
Okolí kontejnerů na tříděný odpad (plasty,
papír, sklo) je v některých obcích udržované a v
některých ne. Lidé se ke svému okolí chovají
různě a někteří si myslí, že za ně může pohozený
odpad uklidit někdo jiný. Likvidace listí, trávy a
větví na vesnici nikdy nebyl problém a logicky by
neměl být. Skutečnost je taková, že se majitelé
zahrad tímto nechtějí zabývat, snadnější je vše
vyvézt. Likvidace je dalším finančním nákladem
pro obec.
Nezbývá než znovu poprosit občany
(pokolikáté už !?), aby využívali možnosti odvozu
odpadu v souladu s vyhláškami a zákony a také
umožnili likvidaci nepotřebného nebezpečného
odpadu ekologickým způsobem. Prosím, třiďte
důsledně odpady. Nebezpečné a objemné odpady,
které obec nechá odvážet 2x do roka, si ponechte
připravené doma a přineste je v den, kdy firma
přijíždí s kontejnery. Totéž platí o televizích,
ledničkách a další elektronice, za jejichž
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organizovaný odvoz nemusíme platit.
Přeji Vám hezké Vánoce a hodně zdraví a pohody
v roce 2012
(Ing. Vladimír Smolík, starosta)
***
A jak plynul čas v naší školce?
Podzim nám opět velice rychle utekl. Plány na
třídách jsou naplněny pestrými činnostmi tak, aby
vzdělávání našich svěřenců bylo pro ně lákavé a
pokud tomu tak je, všichni se zapojují, pracují, ze
svých dobrých a drobných malých úspěchů se
radují. Hrajeme si, cvičíme, zpíváme, malujeme,
experimentujeme,
nalepujeme,
pozorujeme,
navlékáme, vyprávíme si
atd. Často něco
vyrábíme a naše prostory těmito výtvory zdobíme.
Když vstoupíte, tušíte, čím třída asi žije – zda
posvícením, dopravou, přírodou, výchovou ke
zdraví, ekologií, mikulášským týdnem či vánočním
chystáním.
A co vlastně jsme zrealizovali? Celkem 3x
jsme si vyjeli na divadlo do Horažďovic na
pohádky: O velrybě Lízince, O Balince
/ekologicky zaměřeno/, Pekelná pohádka. Naše
děti jsou na těchto výjezdech hodné, pozorné a
spokojené. Ve Vrčeni se též líbilo všem
zúčastněným na výstavě vláčků pana Navrátila,
před zpáteční cestou si mohly samy vybrat a
zakoupit drobnost v cukrárně u nádraží a i
samotná cesta vlakem byla pro ně zážitkem.
V přírodě jsme si opékali, učíme se po sobě
zanechat pořádek. Pouštění draků se moc líbilo.
Sedm oveček u lesa již nás dobře zná a z dálky se
hlásí, zda jim děti něco dobrého nesou na zub.
Poznáváme přírodu, pozorujeme její proměny.
Nevěřili byste, co dovedou dětské ručičky vyrobit
z obyčejných spadaných, vylisovaných listů, jiných
přírodnin či odpadového materiálu /roliček/ apod.
pod vedením našich čiperných a tvořivých paní
učitelek.
Hráli jsme si s vodou, užili si vodní barevné
bublinkování. To bylo smích a zábavy! Přála bych
vám tu radost v jejich tvářičkách vidět. Děti též
pomáhaly při úklidu listí na zahradě, uspaly
všechny housenky, zahradu zamkly velikým
klíčem /na jaře ji zase odemknou/, nyní ji hlídá
překrásná baba Podzimnice. Poznáváme, co je pro
naše tělo zdravé, děti si samy připravovaly saláty
ovocné, zeleninové, misky, špízy, vařily přírodní
čaje. Kousek času jsme věnovali bezpečnosti v

dopravě, děti si procvičovaly základní znalosti a
učily „kluka z počítače“ – Nikiho, proč by se takto
chovat též měl. Mladší dětičky si krásně užily
strašidelný rej - zdobení dýní. Starší se trénovaly v
třídění odpadu různými aktivitami, zasloužily si
medaile. Byl nám propůjčen název „Zelená
škola“, vybíráme drobný elektroodpad. Můžete
nám jej posílat po dětech, děkujeme. Se sběrem
hliníku pokračujeme nadále.
Posvícenský týden byl též prožitý různým
vyráběním
papírových,
modelínových
i
opravdových hnetýnek, polévali jsme, zdobili,
pěkné výrobky si děti vystavily, opravdové
nakonec snědly. Mikulášský týden byl takový,
jaký měl být. Vyrobili jsme postavičky z roliček,
třídami se nesly verše, patřičné popěvky k této
tradici. A návštěva z pekla na nás ani letos
nezapomněla, děti si vysloužily balíčky se
sladkostmi a do třídy mladších byla darována
houpací slepice, starším objemná stavebnice Wafle
Block.
Ani předvánoční čas nám nedovolil lenošit,
chystaly se besídky do penzionu a pro rodiče.
Byly vyrobeny různé dárečky, parádičky,
překvapeníčka, seznamovali jsme se se zvyky a
tradicemi těchto svátků. Tvořily se ozdoby ze
solného a vizovického těsta, toustového chleba,
navlékaly se různé řetězy, děti se učí pomáhat
kamarádovi, spolupracovat a nevysmívat se
druhému, pokud mu něco nejde. Také jsme si na
třídě nachystali zákusky, uvařili si opravdovou
čokoládu do formiček, to vám bylo smíchu a
napětí při vyklapování formiček. A můžeme vám
potvrdit, že ježíškovská pošta skutečně existuje,
neboť než se děti vrátily z vycházky, byly všechny
dopisy s přáníčky z ježíškovské schránky venku
pryč.
Teplo a vůně domova, laskavá slova, společné
vzpomínky, něha a pochopení … .To jsou Vánoce,
na které se každý z nás těší. Krásnou vánoční
pohodu a do roku 2012 jen to nejlepší přeje všem
spoluobčanům za všechny děti i zaměstnance z
naší pačejovské školky
( Věra Chlanová, ředitelka MŠ)
***
XXXIII.ročník FUCHS OIL Rally Agropa 2012
se hlásí
Členové Automotoklubu Pačejov si
rozhodně nemohou stěžovat, že by se v závěru
roku nudili. Velkou odměnou za jejich aktivní
činnost je fakt, že letošní XXXII.ročník FUCHS
OIL Rally Agropa byl ze strany delegovaných
činovníků, novinářů a především pak ze strany
soutěžních posádek vyhodnocen jako druhý
nejlepší v rámci celého seriálu Mistrovství ČR ve

sprintrally!!! Nejen pro všechny pořadatele a
funkcionáře, ale bezesporu pro celý Pačejov je to
obrovský úspěch, který všechny zúčastněné
subjekty současně zavazuje. Laťka byla nasazena
hodně vysoko a úkolem všech v nastávajícím
období bude ji na této úrovni minimálně udržet. Už
proto byly zahájeny přípravy na pořádání
XXXIII.ročníku FUCHS OIL Rally Agropa, který
se pojede v tradičním termínu jako Mistrovství ČR
ve sprintrally, Mistrovství ČR v rally historických
automobilů a pohár ČR v rally ve dnech 10.11.srpna 2012
Na společné schůzce se v pondělí
21.listopadu
sešli
v Katovicích
zástupci
Automotoklubu Pačejov v AČR se členy
organizačního výboru FUCHS OIL Rally Agropa,
zástupci městských a obecních úřadů, s nimiž
pořadatelé tradičně nebo i nově spolupracují při
zajišťování této populární automobilové soutěže.
Pozvání přijali i senátorka JUDr. Jiřina Rippelová,
poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky ing. Jiří Papež a nově i poradce
prezidenta republiky ing. Josef Kalbáč.
Organizační výbor poděkoval všem zúčastněným
zástupcům městských a obecních úřadů, jichž se
průběh letošní rally dotýkal, za jejich vstřícný
přístup a podporu. Bez těchto faktorů by nebylo
možné naši rally na této úrovni zorganizovat. Za
zmínku stojí, že právě na Strakonicku a Blatensku
nalézají pořadatelé z AMK Pačejov často větší
pochopení, než u obcí ve svém nejbližším okolí.
Právě proto letos zavedly nové technické tratě
soutěžní posádky do jižních Čech a nejinak tomu
bude i v příštím roce. Pořadatelé chystají další
překvapení související s tratí XXXIII.ročníku
FUCHS OIL Rally Agropa. Dá se opětovně
očekávat start absolutní špičky, samozřejmě včetně
prioritních jezdců. To pochopitelně přispěje
k vysoké sportovní úrovni soutěže. Diváci se tedy
mají tradičně nač těšit!
Všechny zúčastněné subjekty v Katovicích
projevily vůli a ochotu spolupodílet se na
organizaci a zabezpečení XXXIII.ročníku FUCHS
OIL Rally Agropa 2012.
( Tomáš Cihlář, tiskové středisko)
***
Zpráva Základní školy Pačejov:
PODĚKOVÁNÍ
Ředitel Základní školy Pačejov děkuje všem
učitelům i provozním zaměstnancům za odvedenou
práci v roce 2011. Rodičům žáků za spolupráci a

vzájemné pochopení při řešení mnohdy nelehkých
záležitostí spojených se vzděláváním a výchovou.
Žákům pak za to, že nám pomáhají realizovat
nápady pana ministra.
Žákům, rodičům, zaměstnancům školy i všem
spoluobčanům přeji radostné a příjemné vánoční
svátky a do nového roku pevné zdraví a splnění
všech přání.
ZÁPIS DĚTÍ !

Zápis dětí do 1.ročníku se v ZŠ Pačejov uskuteční
18.ledna 2012 od 13 hodin..
(Josef Hromádka, ředitel ZŠ)
***
Plán činnosti na obnovu památek našich předků
v krajině pod Slavníkem na rok 2012
Duben – květen – divadelní představení dětí z
Pačejova, které nacvičují dvě pohádky.
Srpen – výstava fotografií Pačejova a obrázků
pačejovských autorů. Není to lehká záležitost.
Tímto bychom chtěli laskavě požádat Obec
Pačejov nejen o spolupráci, ale také, aby se
připojila jako pořadatel.
Prosinec – slavnostní rozsvícení vánočního
stromu.
Mimo tento kulturní program bychom chtěli
vyzdobit boží muka mezi Velešicemi a Pačejovem.
Dále pak opravit křížek u Velešického rybníka.
Veškerá činnost nezáleží jen na pracovním úsilí
členů. Ale také na přiměřeném množství peněz.
( Božena Behenská)
***
Vážení přátelé.
Je doba předvánoční, blíží se konec roku.
Všude se bilancuje, podtrhuje, sčítá, bohužel také
škrtá. Podle toho, jaké životní události jsme
prožili. Byly šťastné a příjemné, ale nevyhýbaly se
nám ani ty, po kterých se musí začínat znovu a
mnohdy i jinak.
Jistě jste slyšeli o Občanském sdružení na
obnovu památek předků v krajině pod Slavníkem.
Pracuje zhruba dva roky. Nechceme hodnotit
činnost sdružení odškrtáváním akcí, ale především
tím, co lidem naše práce přináší. Už při vzniku
sdružení jsme si dali do vínku, že budeme
obnovovat památky, které vytvořily ruce našich
předků. Vždyť každá vznikající památka měla
svoje opodstatnění. Proto ctít historii naší obce,
našeho kraje, bychom měli všichni. Spočívá to i
v obnovení vesnického folkloru. Přiblížit si dobu,
kdy si lidé dokázali navzájem udělat radost. Ne
nadarmo se nacvičovalo divadlo a připravovaly se
i jiné venkovské zvyklosti jako byly dožínky,

konopická apod.
Při letošní májové oslavě děti roztomile
oblečené zatancovaly na návsi nacvičené tanečky,
Předseda sdružení pan Petřík připomněl, že před
čtyřiceti lety se tancovala na stejné návsi Česká
beseda. Další program pokračoval vystoupením
žen „Babského souboru“ z Pořičí. Zazpívaly
písničky z našeho krásného Prácheňska i písničky
škádlivé. Oslava se povedla, sešla se téměř celá
vesnice. Přítomní poseděli i si zazpívali s živou
kapelou. Bylo to příjemné odpoledne.
Tento rok se také dočkal obnovy pomník pana
Matěje Straky v Pačejově - Bořany. Znehodnocen
byl proto, že v 70. létech byl v místech kde stál,
veden tranzitní plynovod. Několik desítek let byl
rozbitý, skrytý v trní. Některé části dokonce
chyběly a museli je kameníci vytvořit nové. Do
původní podoby jej připravil pan Roman Kovář
z Jetenovic. Zásluhu mají i další lidé. Paní ing.
Marie Kůsová, pan Vladimír Hlaváč, pan František
Janda. Obec Pačejov, paní ing. Jana Cihlářová a
pan Milan Heřman svou práci věnovali jako
sponzorský dar. Finančně se podílela firma
NET4GAS. Dne 1.října byl tento pomník
slavnostně odhalen. Sešli se lidé i z okolních
vesnic. Zajímali se také o místo, kde původně stál.
Byl krásný den a tím se znásobil zážitek celé
slavnosti. Pan farář Stanislav Bušta požehnal
obnovenému
pomníku.
Sestry
Strolených
z Kvášňovic
přispěly
k nezapomenutelným
zážitkům svým zpěvem. Velká účast a zájem o tuto
akci nás utvrdila, že myšlenka obnovit pomník
nebyla zbytečná. Bylo příjemné podat si ruku
s potomky, kteří neváhali přijet, i když se s panem
Strakou, svým předkem, nepoznali. Pomník je
zasazen na příjemném a klidném místě. Při
procházkách si může každý odpočinout na lavičce,
která je jeho součástí.
Počátkem prosince byl již druhým rokem na
návsi v Pačejově slavnostně rozsvícen vánoční
strom. Sešli se lidé dobré vůle téměř z celé vesnice
i okolí. Přišli se nadýchat předvánoční atmosféry,
nabýt pocit klidu a potěšit se z nachystaného
programu. Melodie koled z trubky pana Vonáška
z Horažďovic zahájily slavnostní program. Milý
dárek pro přítomné měly přichystaný i naše děti.
Složený byl z básniček a písniček. Hudební
doprovod na flétny si vytvořily ze svých řad. Na
vystoupení se těšily. Jenom ty prskavky nechtěly
ve větru hořet. Děti, které vystupovaly, byly od
předškolního věku až po školáky. Všichni je znáte
- Martina Havlíková, Zdena Lávičková, Mirek
Havlík, Katka Lávičková, Milan Buchta, Kačenka
Buchtová, Markéta Pitulová, Ondřej Denk, Adélka
Veringerová, Adélka Vosková, Klárka Sluková,
Terezka Sluková, Sára Vopalecká, Anna Behenská

a Aida Masad. Pro všechny děti byly pak
přichystané dárečky.
Zlatým hřebem programu bylo vystoupení pana
MVDr. Stanislava Smitky. Na klávesy ho
doprovázel jeho syn Ondřej. Svým písním dal
nejen krásný hlas, ale i srdce. Při jeho zpěvu se
rozechvěla každá duše. Jsme hrdí na to, že takový
talent pochází od nás, z rodných Velešic, kam se
stále a rád vrací. S jeho talentem a pěveckými
úspěchy i v zahraničí se určitě zapíše mezi naše
slavné rodáky. Všichni, kdo přišli, měli příležitost
se vzájemně pozdravit, usmát se na sebe,
občerstvit se svařeným vínem, které také k této
atmosféře patří. Děkujeme všem sponzorům, kteří
nám pomohli tento předvánoční zážitek
uskutečnit.
Co dodat. Přejeme všem příjemné Vánoce,
v novém roce pevné zdraví, spokojenost, více
vzájemného porozumění a klid v duši. Abychom
se zase za rok všichni sešli pod vánočním
stromem na pačejovské návsi.
(Za OS , Behenská Božena)
***
TJ Sokol Pačejov
Naše oddíly ukončily podzimní část
soutěžního ročníku 2011/2012. Nejlépe si zatím
vede celek mladších žáků, který pod vedením
trenérů Zdeňka Kříže a Františka Hrachovce
přezimuje na výborném 2.místě tabulky okresního
přeboru. O titul „podzimního krále“ přišel až
v posledním kole. Naproti tomu největší starosti
bude mít na jaře tým mužů A, který se hlavně díky
nevýrazným výsledkům na hřištích soupeřů, ze
kterých nedokázal přivézt ani bod /!!!/, propadl do
spodních pater tabulky 1.B třídy.
S koncem fotbalové sezóny a povedenou
dokopnou neskončilo zdaleka letošní dění v areálu
hřiště. Ve spolupráci s obecním úřadem byl
vybudován 28 metrů hluboký vrt, který
v budoucnu zajistí dodávku kvalitní pitné vody a
především zabrání stále se opakující devastaci
ohřívačů špinavou a zapáchající vodou ze stávající
studny. Tu jsme za pomoci SDH Pačejov /p.Radek
Junger/ ve dvou dnech opakovaně vyčerpali a
vyčistili. Další brigádnickou akcí bylo rozbíjení
velkých balvanů v místech, kde chceme
vybudovat náhradní tréninkovou plochu. Dík
firmě Stafis /p.Libor Smolík/ za zapůjčení
kompresoru a sbíječky. Firma Stafis následně
zajistila i vypuštění vody z celé vodovodní
soustavy na hřišti a její celkové zazimování.
Smutným dnem pro všechny členy TJ Sokol
Pačejov bylo pondělí 28.listopadu, kdy nás navždy
opustila „naše Hela“ - paní Helena Švecová. Byla

a bude pro nás vždy symbolem obětavosti,
pracovitosti, laskavosti ochoty, neutuchající dobré
nálady a toho správného fandovství a klubismu. V
srdcích několika generací pačejovských fotbalistů
zůstane navěky zapsána.
V samotném závěru roku pořádá naše TJ dvě
společenské akce pro širokou veřejnost. Ve čtvrtek
29.12. je to tradiční beseda s cestovatelem
Martinem Mykiskou, tentokrát o jeho putování po
Aljašce. Začátek je v 18 hodin v sále olšanského
pohostinství. Poslední den roku 2011 pořádáme
v KD Pačejov nádraží silvestrovskou taneční
zábavu s populární skupinou Fatima.
Závěrem dovolte, abych našim spoluobčanům
popřál do nového roku hodně zdraví, pohody,
porozumění a přesvědčení, že všichni budeme hrát
„fair play“.
( Tomáš Cihlář)
***
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání
dne 15. 12. 2011 změny cen vodného a stočného
Vodné ve výši 22,- Kč/m3 + DPH a stočné ve výši
23,- Kč/m3 + DPH s platností od 1.1.2012
***
Silvestr 2011
TJ Sokol Pačejov
Fatima
Pačejov – KD od 20.00. hod

***
Plán zimní přípravy TJ Sokol Pačejov 2012
31.12.

Silvestrovský fotbálek Hřiště
Pačejov

10,00 hod

28.1.

První trénink

14,00 hod

18.2.

Pačejov -Katovice

UT Blatná

15,00 hod

UT Plzeň U
školy

18,00 hod

1.3. -3.3. Soustředění Nepomuk
1.3.

Černice -Pačejov

3.3.

Nepomuk mix
:Pačejov

11.3.

Hradešice- Pačejov

Hřiště V.
Hydčice

15,00 hod

17.3.

Pačejov-Bělčice

UT Blatná

13,00 hod

***
Zpravodaj obecního úřadu Pačejov:
Čtvrtletník vydávaný Obcí Pačejov. Náklad 300 výtisků.
Adresa: Obec Pačejov, Pačejov nádraží 199, 341 01
Horažďovice. Tel. 376595231, tel/fax. 376595153. email:oupacejov@raz-dva.cz. Tisk : OÚ Pačejov Redakční
rada: ing. Jana Cihlářová, ing. Vladimír Smolík, Mgr. Tomáš
Cihlář, Alena Štěpáníková. Uzávěrka dalšího čísla 15.3.2012.
Příspěvky jsou vydány bez úpravy redakční radou. Povoleno
MK ČR E 18269.
***

